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पशपुक्षयािंनी गजिजलले्या एका घनदा् जिंगलात वाउपी
नावािा एक तरुण लशकारी राहत असे. वाउपी नावािा अथट
आहे पािंढरा िदहरी ससाणा. उिंि, चिप्पाड, िमकदार डोळयािंिा
वाउपी जिंगलातल्या काट्याकुट्यािंतून मकु्त सिंिार करत असे.
तो कुठल्याही पक्षयािा अथवा प्राण्यािा माग काढू शकत असे.
वाउपी त्याच्या कळपातला सवाटत कुशल लशकारी होता. दररोज
एखादी िािंगली लशकार लमळवनूि तो पाड्यावर परतत अस.े

एके ददवशी वाउपी लशकारीच्या शोिात आपल्या
पाड्यापासनू खपू लािंि गेला. जिंगल हळूहळू ववरळ होत गेले.
आकाशातली सयूटककरणे झाडािंना छेदनू थे् जलमनीवर येऊ
लागली. थोड्याि वळेात वाउपी गवत आणण रानफुलािंनी
भरलेल्या एका माळरानापाशी येऊन पोहिला.



वाउपी माळरानावर इकडे नतकडे भ्कू लागला. तवेढ्यात
त्याला गवतात एक मोठे ररिंगण ददसले. जणू काही ते पावलािंनी
िालनू िालनू तयार झाले होते.

पण त्या ररिंगणापयतं जाण्यासाठी कुठलीि पायवा् नव्हती.
अवतीभवती पाऊलखुणािंिा मागमसू नव्हता. आजूिाजूिे
गवतदेखील जराही तुडवले गेले नव्हत.े



वाउपीने त्या रहर्सयमय ररिंगणािा शोि लावण्यािा
ननश्िय केला आणण तो जवळच्या उिंि गवतात लपनू िसला.
हलकीशी सिंगीतािी िनू त्याच्या कानावर पडली. वर पादहले
असता त्याला आकाशातून एक िमत्काररक वर्सतू खाली
येताना ददसली. सरुुवातीला दठपक्याएवढी ददसणारी ती वर्सतू
हळूहळू मोठी होऊ लागली आणण लवकरि नतिे एका अजर्सत्र
्ोपलीमध्ये रुपािंतर झाले. त्या ्ोपलीत एकापके्षा एक
रूपवान अशा िारा िदहणी िसल्या होत्या.



्ोपली जलमनीच्या जवळ येऊ
लागली तसे सिंगीत अचिक र्सपष्् आणण
मिरु ऐकू येऊ लागले. ती जलमनीला
र्सपशट करताि िारा िदहणी झरझर खाली
उतरल्या आणण ररिंगणाभोवती फेर िरून
नािू लागल्या. नािता नािता आपल्या
हातातल्या लािंिसडक काठयािंनी ररिंगणाच्या
मध्यभागी ठेवलेल्या िेंडूला ढोलाप्रमाणे
िडवू लागल्या.

गवताच्या आडून वाउपी त्यािंच्या
डौलदार हालिाली ननरखू लागला. त्या
सगळयाि त्याला आवडल्या पण सवाटत
लहान िदहण मात्र त्याच्या जार्सति मनात
भरली.



अखेर त्यािा सिंयम सु् ला आणण तो त्यािंच्या ददशनेे
िावू लागला. त्याने सवाटत लहान िदहणीिा हात पकडायिा
प्रयत्न केला. पण त्या सगळया िदहणी पाखरािंच्या िपळाईने
्ोपलीत िढल्या आणण आकाशात ददसेनाश्या झाल्या.

“त्या ननघनू गेल्या!” तो हताशपणे म्हणाला. “आता मला
त्यािंना पनु्हा किीि िघता येणार नाही.” ननराश मनाने वाउपी
आपल्या झोपडीत परतला. त्या रात्री त्याला जराही झोप
लागली नाही.



दसुऱ्या ददवशी पहा्ेि वाउपी माळरानातल्या
ररिंगणापाशी गेला. नतथनू काही अिंतरावर त्याला एक
झाडािा िुिंिा सापडला ज्यात अनके उिंदीर लपनू
िसले होते. या छोट्याशा जीवािंना िदहणी घािरणार
नाहीत असा वविार करून त्याने तो िुिंिा ररिंगणाच्या
जवळ आणला.

वाउपीने आपले रूप िदलले आणण क्षणािाटत तो
त्या उिं दरािंपकैी एक िननू गेला. थोड्याि वेळात िारा
िदहणी जलमनीवर उतरल्या. ररिंगणाभोवती फेर िरून
नािू लागल्या.

“नतकडे पहा!” सवाटत िाक्ी िदहण ओरडली.



“हा िुिंिा आिी तर इथे नव्हता.”
ती भीतीने ्ोपलीच्या ददशनेे िावू
लागली. ते पाहून िाकी सगळया
नसुत्याि हसल्या आणण िुिंध्याभोवती
गोळा होऊन हातातल्या काठया आप्ू
लागल्या. त्यासरशी वाउपीसक्
िुिंध्यातले सगळे उिं दीर सरैावरैा िावू
लागले. थोड्याि वेळात िदहणीिंनी
सगळयािंना ठार केले. एक उिं दीर तेवढा
त्यािंच्या तावडीतून ननस्ला. िाक्ी
िदहण त्यािा पाठलाग करू लागली.
नतने हातातली काठी उगारल्यािरोिर
वाउपीने आपले मळू रूप िारण केले
आणण नतिा हात पकडला. िाकी अकरा
िदहणीिंनी प्ाप् ्ोपलीत उड्या
्ाकल्या आणण त्या आकाशाच्या ददशनेे
रवाना झाल्या.



वाउपीने आपल्या होणाऱ्या पत्नीिे मन जजिंकण्यासाठी
आ्ोका् प्रयत्न केले. त्याने हलकेि नतिे डोळे पसुले. आपल्या
लशकारीवरच्या साहसकथा आणण पथृ्वीवरील अद्भतु
जीवसषृ््ीच्या कहाण्या सािंगून नतिे मन ररझवले.

नतिे लक्ष वेिनू घेण्यासाठी तो अथक प्रयत्न करत रादहला.
हळुवारपणे त्याने नतला आपल्या झोपडीकडे जाणारी वा् दाखवली.
नतने झोपडीमिे प्रवेश करताि त्यािे मन आनिंदाने भरून पावले. त्या
क्षणापासनू तो जगातला सवाटत सखुी मनषु्य झाला.



दहवाळा आणण उन्हाळा झरझर ननघनू
गेला. एका गोंडस मलुाच्या जन्माने त्यािंच्या
आनिंदात आणखी भर पडली. वाउपीिी पत्नी
एका ताऱ्यािी मलुगी होती. आता हळूहळू
नतला पथृ्वीवरच्या आयषु्यािा किं ्ाळा येऊ
लागला आणण आपल्या आकाशातल्या घरी
परतायिी ओढ लागली. आकाशातल्या घरी
जाण्यासाठीिा मिंत्र ती अजून ववसरली
नव्हती. वाउपी िाहेर लशकारीसाठी गेलेला असे
तेव्हा ती सिंिी सािनू नतने एक वेतािी
्ोपली ववणायला घेतली होती. वाउपी घरी
यायच्या आत ती ्ोपलीला सखुरूप जागी
लपवनू ठेवी. त्याि िरोिर एका िाजलूा
आपल्या िािािंसाठी भे्वर्सतू म्हणून नतने
पथृ्वीवरिे दलुमटळ नमनेु आणण र्सवाददष््
खाद्य पदाथट जमवायला सरुुवात केली होती.



एके ददवशी सगळी तयारी झाल्यावर ती आपल्या मलुाला
घेऊन माळरानातल्या ररिंगणापाशी गेली. दोघे ्ोपलीत िसले आणण
मग नतने गाणे गायला सरुुवात केली. हवेच्या झळूुकीसोित ती
सिंगीतािी िनू वाउपीच्या कानावर गेली. ही िनू त्याच्या िािंगल्याि
पररियािी होती. वाउपी ररिंगणाच्या ददशनेे िावत सु् ला. पण तो
ररिंगणापाशी पोहिायच्या आति ्ोपलीने हवते झपे घेतली होती.
त्याने त्यािंना जोरजोरात हाका मारल्या पण ्ोपली वर वर जाति
रादहली. ्ोपली अगदी छोट्याशा दठपक्याएवढी ददसेपयतं तो वर
िघत रादहला. अखेर ती ददसेनाशी झाली. बििारा वाउपी! डोक्याला
हात लावनू तो ककतीतरी वेळ तसाि िसनू रादहला.



पत्नी आणण मलुाच्या
ववयोगाने वाउपी प्रििंड दुुःखी झाला.
प्रदीघट दहवाळा आणण उन्हाळा
कसािसा सिंपला. पत्नीच्या जाण्यािा
तो शोक करी पण मलुाच्या
आठवणीने तर त्यािा जीव अजूनि
कासावीस होई. दरम्यान त्यािी पत्नी
तारकािंमिल्या आपल्या घरी पोहिली
होती. नतथल्या आनिंददायी गाठीभे्ी
आणण लगिगीमिे नतला आपण
आपल्या पतीला पथृ्वीवर सोडून
आलो आहोत यािा जवळपास
ववसरि पडला होता. आपल्या
मलुाला िनघतले की मात्र नतला
वाउपीिी आठवण येई. मलुगा
जसजसा मोठा होऊ लागला तसतशी
त्याला आपल्या मातभृमूीववषयी ओढ
वा्ू लागली.



एके ददवशी तारा त्याच्या मलुीला
म्हणाला, “जा िाळा, तुझ्या मलुाला
त्याच्या वडडलािंकडे घेऊन जा. आणण मग
तुझ्या पतीला आपल्यासोित राहण्यासाठी
वरती घेऊन ये. पण येताना त्याला तो
ज्या पशु पक्षयािंिी लशकार त्या सगळया
प्रजातीिंिा एक एक नमनुा घेऊन यायला
सािंग.”

मलुाला सोित घेऊन ताऱ्यािी
मलुगी पनु्हा एकदा पथृ्वीच्या ददशनेे
रवाना झाली. वाउपी नेहमीि ररिंगणाच्या
आसपास घु् मळत अस.े सिंगीतािी िनू
कानावर पडताि त्याने वर िनघतल.े
आपल्या पत्नी आणण मलुाला खाली
येताना पाहून त्यािे हृदय आनिंदाने
जोरजोरात िडिडू लागले. त्या दोघािंना
त्याने घट्् लमठी मारली.



जेव्हा वाउपीला त्याच्या पत्नीने
ताऱ्याच्या ववनिंतीिद्दल सािंचगतले तेव्हा तो
उत्साहाने भे्वर्सतू गोळा करण्याच्या
मोदहमेवर ननघाला. पढुिे अनेक ददवस
आणण सिंपणूट रात्रीसदु्िा त्याने सुिंदर दलुमटळ
पशु पक्षयािंिा माग काढण्यात घालवल्या.
त्याने प्रत्येक प्राण्यािी शपे्ी, पिंजा ककिं वा
पिंख सोित घेतले. सगळी जमवाजमव
झाल्यावर सारे कु्ुिंि ररिंगणापाशी गेले
आणण त्यािंनी आकाशाच्या ददशनेे उड्डाण
केले.



त्यािंना िघनू सवट तारे तारका खूप खुश झाल्या.
ताऱ्यािंच्या सरदाराने एका मेजवानीिे आयोजन केले आणण
सवांना आमिंत्रण ददले. सवट जण जमल्यावर पथृ्वीवरून
आणलेल्या भे्वर्सतूिंपकैी आवडलेल्या वर्सतू प्रत्येक जण घेऊ
शकतो अशी त्याने घोषणा केली.



भलतीि झुिंिड उडाली. कुणी पाय ननवडला. कुणी
शपे्ी, पिंख तर कुणी पिंजा उिलला. ज्यािंनी शपे्ी
ककिं वा पिंजा घेतला त्यािंिे प्राण्यािंमध्ये रुपािंतर झाले
आणण ते इकडे नतकडे िागडू लागले. िाकीिे पक्षी
िननू भराऱ्या घेऊ लागले. वाउपीने पािंढऱ्या ससाण्यािे
पीस ननवडले. त्याच्या पत्नीने आणण मलुानेही तेि
केले.



समाप्त 

लगेि त्यािंिे पािंढऱ्या ससाण्यािंमिे रुपािंतर झाल.े त्यािंनी
आपले ववशाल पिंख पसरले आणण इतर पक्षयािंसोित पथृ्वीच्या
ददशनेे भरारी घेतली. आजही ते आपल्या नजरेस पडतात.


